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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 95/2013. (X. 31.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
AlapszolgáltatásiTársulás társulási megállapodás módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás 1. 
módosítását, az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási 
Tanács elnökének küldje meg. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2013. november 10. 
   
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A határozatot a Társulási Tanács elnökének megküldtük. 

 
2. 96/2013. (X. 31.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás 2. 
módosítását, az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási 
Tanács elnökének küldje meg. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2013. november 10. 
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A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
Lőczi Árpád csoportvezető 

 
- A határozatot a Társulási Tanács elnökének megküldtük. 
 
3. 97/2013. (X. 31.) határozat  Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott 
személyes szociális ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. 
(III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Papkeszi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igénybevételének 
rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához 
hozzájárulás” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Papkeszi Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, 
igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati 
rendeletének módosításához – az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt 
rendelettervezetnek megfelelően – hozzájárul. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Papkeszi 
Község Önkormányzat Polgármesterének küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2013. november 10. 
   
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A határozatot Papkeszi Község Önkormányzat polgármesterének megküldtük.  

 
4. 101/2013. (X. 31.) határozat a Cuha – völgyi Bakonyvasút Szövetséghez 
való csatlakozásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy 2014. január 1-től a Cuha-völgyi Bakonyvasút 
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Szövetséghez rendes tagként kíván csatlakozni, továbbá az alapszabályban 
foglaltakat elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Cuha-
völgyi Bakonyvasút Szövetség Ügyvezető Testülete elnökét a határozatról 
értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: 2014. január 1. 
  2. pontban: 2013. november 15. 
 
- A határozatot a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség Ügyvezető Testülete 

elnökének megküldtük. 
 
5. 105/2013. (X. 31.) határozat a központi orvosi ügyelet közös 
diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról 

  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület – VMJV Egészségügyi 
Alapellátási Intézménnyel (a továbbiakban: Alapellátási Intézmény) 
korábban létrejött, külön megállapodásban meghatározott, változatlan 
mértékű kiegészítő finanszírozással – hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) által 
fenntartott Alapellátási Intézmény Központi Ügyeletének alapellátási 
sürgősségi betegellátása 2013. december 1-jétől a mentőszolgálati közös 
diszpécserirányítással bővített szolgáltatásként működjön a kórházba 
történő beköltözéséig a jelenlegi Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatti 
telephelyen. Egyetért továbbá a határozat 1. mellékletét képező 2. számú 
módosító megállapodás, valamint a határozat 2. mellékletét képező 
háromoldalú megállapodás tartalmával és az abban felsorolt 
együttműködők részéről történő aláírásával.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 
hozzájárulásról hozott határozatot küldje meg VMJV Önkormányzata 
polgármesterének.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: azonnal 
 
- A határozatot a VMJV Önkormányzata polgármesterének megküldtük. 
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6. 106/2013. (X. 31.) határozat az  Észak-balatoni hulladékgazdálkodási 
rendszer eszközbeszerzésekkel történő fejlesztéséről KEOP 1.1.1/c/13-2013-
0010 kódszámú projekt keretén belül pályázat támogatásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP 
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0010 kódszámú pályázat megvalósítását támogatja. 

  
2. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz e 

határozatával igazolja, hogy a közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a 
határozat mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott 
Üzemeltetési Koncepciót ismeri és elfogadja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Észak-

balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulást értesítse. 

 
Felelős:   Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2013. november 8. 
 
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A testület döntéséről az  Észak-balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást értesítettük.  

 
 

Eplény, 2013. november 25. 
. 

 
 
 

  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
 

...../2013.(….) határozata  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2013. (X. 31.), a 
96/2013. (X. 31.), a 97/2013. (X. 31.), a 101/2013. (X. 31.), a 105/2013. (X. 31.) és 
a 106/2013. (X. 31.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2013. november 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
Polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


